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Spółka: XTPL S.A.

Temat: Rezygnacja i powołanie Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść Raportu: Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, że dnia 28.05.2018 r. 
do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Agnieszki Młodzińskiej - Granek z pełnienia funkcji 
Członka Rady Nadzorczej  XTPL S.A. ze skutkiem na dzień 28.05.2018 r. Jako powody 
rezygnacji Pani Agnieszka Młodzińska - Granek wskazała przyczyny osobiste.

Ponadto Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje iż Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie w dniu 28.05.2018 r. podjęło uchwałę o powołaniu Pana Piotra Lembasa  z 
dniem 29.05.2018 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierzeniu mu funkcji Członka 
Rady Nadzorczej Spółki. 

Poniżej Spółka przekazuje informacje dotyczące powołanego Członka Rady Nadzorczej 
Spółki, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu.

Pan Piotr Lembas został powołany do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej 
kadencji (2017-2020).

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Pan Piotr Lembas od 2017 r. jest partnerem zarządzającym w P&V sp. z o.o. sp.k. - spółce 
doradczej świadczącej usługi doradztwa transakcyjnego. Odpowiada tam za prowadzenie 
projektów doradczych z zakresu pozyskania finansowania dla podmiotów na wczesnym 
etapie rozwoju. Ponadto jest również współzałożycielem oraz prezesem zarządu w 
RacoCars sp. z o.o. (działającej pod marką Indigo Tech), podmiocie działającym w branży 
infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, oferującym kompleksowe portfolio 
produktów i usług dla nieruchomości komercyjnych. 

Wcześniej, w latach 2013–15 Piotr Lembas pracował w EY Corporate Finance jako starszy 
konsultant oraz w Adiuvo Investments jako starszy analityk finansowy (2015–17), realizując 
projekty z zakresu wycen przedsiębiorstw oraz modelowania finansowego.

Od 2017 r. posiada tytuł Chartered Financial Analyst (numer certyfikatu CFA 200403).
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Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 
Maciej Adamczyk – Członek Zarządu

Pan Piotr Lembas nie wykonuje działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla 
Spółki. 

Pan  Piotr Lembas od 2017 r. jest wspólnikiem i członkiem rady nadzorczej P&V sp. z o.o 
oraz wspólnikiem RacoCars sp. z o.o. Ponadto w latach 2016–18 pełnił funkcję członka 
rady nadzorczej w Partners&Ventures sp. z o.o.

Pan Piotr Lembas w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych 
wyroków za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani 
za przestępstwa, określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 
października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 
przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego.

Pan  Piotr Lembas w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego w żadnym z podmiotów, wobec których miała miejsce 
upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny lub  likwidacja.

Pan Piotr Lembas nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 
Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest 
członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Piotr Lembas nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


	Pusta strona
	Pusta strona



